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GOOISCHE KINDERAGENDA

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA:  september-oktober

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea

facebook.com/
gooischekinderagenda
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GEHUISVEST IN ST. VITUSCOLLEGE, 
BEERENSTEINERLAAN 69 TE BUSSUM
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Het muziek-seizoen is weer begonnen!!

• Bevlogen docenten
• Individuele lessen
• Alle mogelijke instrumenten
• Breed aanbod én maatwerk
• Orkesten, bands, ensembles
• Zangles en (kinder)koren
• Korte cursussen
• Muziek voor 4-6 jaar
• Theaterlessen
• Gratis proefles

Bezoek onze website, of maak meteen een 
afspraak!! Bel: 06-2456 4387
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Het muziek-seizoen 
is weer begonnen!!

• Bevlogen docenten
• Individuele lessen
• Alle mogelijke instrumenten
• Breed aanbod én maatwerk
• Orkesten, bands, ensembles
• Zangles en (kinder)koren
• Korte cursussen
• Muziek voor 4-6 jaar
• Theaterlessen
•	 Gratis	proefles

Bezoek onze website, of maak meteen 
een afspraak!! Bel: 06-2456 4387

WWW.DE-NIEUWE-MUZIEKSCHOOL.NL


SEPTEMBER

TIP De Nieuwe Muziekschool Bussum voor eigentijds 
muziekonderwijs! Op zoek naar muziekonderwijs op hoog niveau? 
De Nieuwe Muziekschool heeft een zeer breed aanbod: individuele 
lessen in alle mogelijke instrumenten en zang, orkesten, bands, 
ensembles en theaterlessen. De bevlogen docenten zijn ook actief 
uitvoerend musicus. Gratis proefles afspreken? Bel: 06-24564387 
www.de-nieuwe-muziekschool.nl

TIP Warrior Skillz® Nieuw in Blaricum! In het Warrior Skillz® programma 
leren ze uw kind oa: Zelfverdediging & Weerbaarheid, Zelfbeheersing 
(agressieregulatie), Levenslessen (o.a. doelen stellen, Respect, (zelf-, 
discipline, houding, vertrouwen, focus, teamwork, goede manieren, 
doorzettingsvermogen), Grondmotorische bewegingsoefeningen, 
Ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden, Eigen bewustzijn 
en zelfontplooiing, Heel veel plezier! Aanmelden voor een GRATIS 
PROEFLES www.warriorskillz.nl

5 ZA Muiderslot: Valkenier 
Altijd al eens roofvogels van dichtbij willen zien? De valkenier 
verzorgt twee vliegdemonstraties met roofvogels. Deze zijn op het 
toernooiveld en duren 30 à 45 minuten (afhankelijk van het weer 
beginnen de demonstraties rond 11.30 en 13.15 uur). 
5, 6, 12 & 13 september.
www.muiderslot.nl/agenda

6 ZO Museum Hofland: Stenen slijpen op een glasplaat (6+)
Vandaag maak je in het museum een steen mooi en glanzend. Voor 
aanmelden, zie:  www.geologischmuseumhofland.nl/activiteiten

11 VR Klassiek op het Amstelveld
Geniet dit weekend online van de meest prachtige klassieke muziek 
uitgevoerd door jeugdig talent. 
www.klassiekophetamstelveld.nl

12 ZA Open Monumentendag 2020
Bezoek dit weekend eens een monument bij jou in de buurt. Het 
thema van dit jaar is "Leermomument" Meer info: 
www.openmonumentendag.nl

13 ZO Muiderslot: workshop verhalend verbeelden.
Onderzoek je op welke manieren je verhalen op een schilderij kunt 
laten zien. Lekker creatief aan de slag dus! NB: Euro 5,-- kind, bij 
de kassa te boeken. Geschikt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 
Aanvang 12.30 uur. 
www.muiderslot.nl/agenda

Jouw kinderfeestje in een echt kasteel?
Vier je partijtje bij het Muiderslot

Muiderslot.nl/kinderfeestje

MUIDERSLOT
Eigenwĳs sinds 1285

www.de-nieuwe-muziekschool.nl
www.warriorskillz.nl
www.muiderslot.nl/agenda
www.geologischmuseumhofland.nl/activiteiten
www.klassiekophetamstelveld.nl
www.openmonumentendag.nl
www.muiderslot.nl/agenda
Muiderslot.nl/kinderfeestje


Je verjaardag vieren in het 
zwembad bij De Lunet

Zwemfeestje

Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Op de vrijdagavond van 18:45 tot 19:45 en op 

zondag vanaf 10:30 tot 12:00 uur.

Zeemeerminfeest
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé

Vrijdag van 18:45 tot 19:45 uur 

Vraag naar de voorwaarden!

Sportcentrum De Lunet
www.sportcentrumdelunet.nl

Opgeven? receptie.delunet@sportfondsen.nl

CORONA BELEID

Rerveringen dienen vooraf gedaan
te worden via de receptie:

receptie.delunet@sportfondsen.nl 
i.v.m. registratie vaste plaatsen

 in de horeca. 
Wij hopen op uw begrip.



3 tot 11 oktober 2020

“Bioscoop 
vanuit

je bolide”

Hapje, drankje, film! Geniet van vele 
topfilms voor alle leeftijden vanuit je 

eigen auto op het Media Park in 
Hilversum. De hele filmagenda is te 
vinden op www.dutchmediaweek.nl 



SEPTEMBER

OKTOBER

3 ZA Theater de Speeldoos: Pluk van de Petteflet (4+)
Het beroemde boek van Annie M.G Schmidt en Fiep Westendorp komt 
naar het theater! Aanvang 11.00 uur.
www.speeldoosbaarn.nl/plukvandepetteflet

3 ZA Weekend van de Wetenschap 
Ga backstage bij bedrijven, , universiteiten, musea, sterrenwachten 
en ziekenhuizen om live wetenschap te beleven.
www.nemokennislink.nl/weekend-van-de-wetenschap-2020

3 ZA Dutch Media Week: Hapje, drankje, film! 
Geniet van vele topfilms voor alle leeftijden vanuit je eigen auto op 
het Media Park in Hilversum. De hele agenda is te vinden op www.
dutchmediaweek.nl 3 tot 11 oktober 2020.
www.dutchmediaweek.nl 

3 ZA Muiderslot: Straattaaltours
Een verhaal over geschiedenis, maar in de taal van vandaag… Op 
verschillende momenten in de kinderboekenweek (30 september – 11 
oktober) wordt er niet alleen voorgelezen in het kasteel, maar zijn 
er bij ook hele chille tours: korte rondleidingen in straattaal. Heel 
spang, challa en moeilijk relaxed (ofzoiets) in een half uurtje. 3, 4 of 
10 oktober.
www.muiderslot.nl/agenda

10 ZA Cinekid Festival 2020
Er is weer genoeg te beleven tijdens dit festival. Maar ook online is er 
veel te zien en doen!  Kijk voor meer informatie op:
www.cinekid.nl

11 ZO Podium Hoge Woerd: Robbie & Roef (4+)
Een avontuur over vriendschap, verbinding én elkaar kwijtraken. 
Robbie & Roef is het Kinderboekenweekgeschenk.
www.podiumhogewoerd.nl/2-ater-producties

11 ZO ITA (Stadsschouwburg): De Tantes (7+)
Een grappige voorstelling over een jongetje die wel
 heel lastige tantes heeft... Aanvang 14.30 uur. 
www.ita.nl/de-tantes

14 WO Muiderslot: Herfst tuinsafari 
Trek oude kleren en laarzen aan en ga mee op ontdekkingstocht! 
Met een schepnet, een potje voor insecten en een tekenvel onder je 
arm ga je op onderzoek uit. Op 14 & 21 oktober.  www.muiderslot.nl/
agenda
www.muiderslot.nl/agenda

15 DO Nationale Opera & Ballet: Kriebel (2+)
Kriebels, iedereen heeft er wel eens last van. Een prikkelende 
muziekvoorstelling voor de allerkleinsten. Div. aanvangstijden.
www.operaballet.nl/kriebel

18 ZO Vestingmuseum Naarden: Schuttersdag
De kanonniers nemen je mee terug in de tijd van 1815 en laten je de 
geschiedenis zelf ervaren. Tussen 14:00 en 16:00 uur.
www.vestingmuseum.nl/schuttersdag

22 DO 2turvenhoog Festival Almere (0+)
Een leuk kunstenfestival voor de allerkleinsten. 22 t/m 26 oktober in 
Almere. Kijk voor het programma op:
www.2turvenhoog.nl

TIP Vanaf 14 sept. Teken- en schildercursussen in een ontspannen 
sfeer voor kinderen van 7 t/m 14 jaar in het Atelier achter het 
Brinkhuis, Brink 29, Laren. Vier groepen verspreid over ma-,  wo- en 
do middagen. Docent Emilie Lindenbergh. Prijs: € 120- of € 132,- incl. 
materiaal en consumptie. Email: elindenbergh@yahoo.com 
Tel: 06 30276087  Website: www.emilielindenbergh.com

TIP Vier je verjaardag in het zwembad bij de Lunet! Incl. een kidzmenu 
bij het Sportcafé. Op de vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 en op 
zondag vanaf 10.30 tot 12.00 uur. www.sportcentrumdelunet.nl

20 ZO Poppenkast op de Dam: Online poppenkast
Elke zondag kun je online van een nieuw avontuur van Jan Klaassen en 
Katrijn genieten!  www.poppenkastopdedam.nl

22 DI Hoeve Ravenstein Baarn: Pluk je eigen boeket
Is het niet leuk om op de eerste dag van de herfst nog even een mooi 
boeket te plukken in de prachtige tuin van de hoeve?
www.facebook.com/Hoeveravenstein

TIP RTL Telekids & RTL Talent Academy: schrijf je nu in voor het nieuwe 
schooljaar! Musicalles voor iedereen, altijd in de buurt! Doe jij ook 
mee? www.telekidsmusicalschool.nl & www.rtltalentacademy.nl

27 ZO Podium Hoge Woerd: Prentenboekjesfestival (2+)
Stap de wereld binnen van Nijntje, Dikkie Dik. Verspreid over de dag 
diverse voorstellingen. Meer info & reserveren: 
www.podiumhogewoerd.nl

30 WO Kinderboekenweek 2020
Tijdens de Kinderboekenweek is er ook van alles te beleven in de bieb 
en boekhandel bij jou in de buurt! www.kinderboekenweek.nl

www.speeldoosbaarn.nl/plukvandepetteflet
www.nemokennislink.nl/weekend
www.dutchmediaweek.nl
www.dutchmediaweek.nl
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www.operaballet.nl/kriebel
www.vestingmuseum.nl/schuttersdag
www.2turvenhoog.nl
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www.emilielindenbergh.com
www.sportcentrumdelunet.nl
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De Gooische Kinderagenda is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel 
van het Regionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter 
niet aansprakelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn, tel. 035-
6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.
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Vanaf 14 september
Teken- en Schildercursussen 

in een ontspannen sfeer voor kinderen van 7 t/m 14 jaar
 in het Atelier achter het Brinkhuis, Brink 29, Laren. 

Vier groepen verspreid over maandag-,  woensdag- en
donderdagmiddagen. Docent Emilie Lindenbergh. 

Prijs: € 120- of € 132,- incl. materiaal en consumptie
elindenbergh@yahoo.com • 06 30276087 

www.emilielindenbergh.com

Zelfverdediging & Weerbaarheid
Zelfbeheersing (agressieregulatie)
Levenslessen (o.a. doelen stellen, respect,
(zelf-)discipline, houding, vertrouwen, focus,
teamwork, goede manieren, doorzettingsvermogen)
Grondmotorische bewegingsoefeningen
Ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden
Eigen bewustzijn en zelfontplooiing
Heel veel plezier!

In het Warrior Skillz® programma
leren wij uw kind onder andere:

NIEUW IN BLARICUM!

AANMELDEN VOOR EEN GRATIS PROEFLES:

WWW.WARRIORSKILLZ.NL

ELKE
MAANDAG

EN VRIJDAG
IN DE

BLAERCOM!

25 ZO Sonnenborgh: Zon op Zondag
Bij helder weer kun je op zondag op Sonnenborgh de ster bestuderen 
die het dichtst bij de aarde staat: de zon!
www.sonnenborgh.nl/zon-op-zondag

30 VR Sportcentrum De Lunet: Zeemeerminfeest. Incl. een kidzmenu 
bij het Sportcafé. Vrijdag van 18:45 tot 19:45 uur. www.
sportcentrumdelunet.nl

31 ZA Halloween!
31 ZA Theater De Krakeling: De Grote Waarom Show (4+)

Als je alles denkt te weten, dan heb je nog niet genoeg vragen 
gesteld. De grote vraag is, waarom? Aanvang 16:00 uur.
www.krakeling.nl/de-grote-waarom-show

mailto:nathalie@nardinckmedia.nl
www.irenedtp.nl
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telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl

Doe 
mee!

Join 
the

club!

Musicalles 
voor iedereen, 

altijd in 
de buurt.

10 t/m

18 jaar

4 t/m
9 jaar

Schrijf nu in voor het 
 nieuwe schooljaar 

2020/2021!
Schrijf nu in voor het 

 nieuwe schooljaar 
2020/2021!


